VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce na služby
zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
ve zjednodušeném podlimitním řízení

Celkové opravy kabin, motorů a jejich příslušenství u vozidel na
údržbu komunikací

Zadavatel veřejné zakázky:
Silnice LK a.s.
IČ: 287 46 503
se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
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1. REŽIM ŘÍZENÍ
Tato veřejná zakázka na služby s názvem „Celkové opravy kabin, motorů a jejich příslušenství u vozidel
na údržbu komunikací“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zadávána ve smyslu § 53 ZZVZ ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy na služby spočívající v provedení oprav kabin a
motorů včetně jejich příslušenství u vozidel na údržbu komunikací ve vlastnictví Zadavatele (dále jen
„Smlouva“) s jediným účastníkem, jehož nabídka bude v zadávacím řízení hodnocena jako
nejvhodnější. Závazný návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
Kompletní zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „ZD“) je uveřejněna na profilu Zadavatele:
http://www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk.
ZD je souhrnem požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatelé se tak musí při zpracování své nabídky
vždy řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných
právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto
požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování
své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v ZD bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
2. SPECIFIKACE ZADAVATELE
2.1.

Zadavatel

název:
IČ:
DIČ:
se sídlem:
zapsaná v OR:
zastoupená:

Silnice LK a.s.
287 46 503
CZ 287 46 503
Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B 2197
Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Rechcíglem,
místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)
2.2.

Kontaktní osoba Zadavatele

Kontaktní osobou Zadavatele ve věcech řízení na Veřejnou zakázku je Ing. Radmila Labíková,
tel.: 488 043 274 nebo 724 871 272, e-mail: radka.labikova@silnicelk.cz.
3. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav následujících kabin a motorů včetně jejich
příslušenství u vozidel na údržbu komunikací:
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RZ vozidla

Typ
vozidla

RV vozidla

Výrobní číslo vozidla

Liberec - kabina

1L2 0954

T 815

1998

TNT260S45XK032454

Liberec - kabina

1L2 0952

T 815

1999

TNT260S45YK033786

Liberec - kabina

1L2 0879

T 815

2000

TNT260S25YK034035

Turnov - kabina

1L2 0834

T 815

1989

TNT815NT6KK083609

Turnov - kabina

1L1 8692

T 815

2003

TNT280S453K036509

Hrabačov - kabina

2L4 5905

T 815

2006

TNU280R456K040135

Nová Ves - kabina

1L1 8694

T 815

2003

TNT280S453K036508

Nová Ves - motor

1L1 8694

T 815

2003

TNT280S453K036508

Rychnov - motor

2L7 9786

T 815

2007

TNU220R457L041993

Cestmistrovství

Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení kabin a motorů včetně
jejich příslušenství do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně
nákladů na pořízení náhradních dílů nutných k provedení níže uvedených oprav. Aktuální stav kabin a
motorů včetně jejich příslušenství s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č.
1 ZD.
3.2.

Klasifikace Veřejné zakázky dle CPV kódů

50117300-1 - Generální opravy vozidel
50100000-6 - Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
50112111-4 - Opravy karosérií
50116000-1 - Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel
3.3.

Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky je provozovna dodavatele. Součástí Veřejné zakázky je doprava kabin
a motorů včetně jejich příslušenství do místa plnění. Doprava kabin a motorů včetně příslušenství do
místa a z místa plnění bude zajištěna dodavatelem.
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Doprava bude zajištěna z příslušného cestmistrovství. Předání opravených kabin a motorů včetně jejich
příslušenství proběhne opět v příslušném cestmistrovství.
Adresy cestmistrovství jsou následující:
 Liberec: České mládeže 632/32, Liberec-Rochlice 460 06
 Turnov: Průmyslová 3001, Turnov 511 01
 Hrabačov: Krkonošská 785, Jilemnice - Hrabačov 514 01
 Nová Ves: Nová Ves nad Nisou 611, Nová Ves nad Nisou 468 27
 Rychnov: Nádražní 166, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
Za účelem opravy kabiny nebo motoru včetně jejich příslušenství bude zhotoviteli předáno celé
vozidlo.
3.4.

Prohlídka předmětu plnění

Zadavatel současně umožní dodavatelům ve lhůtě pro podání nabídek předchozí prohlídku kabin a
motorů včetně jejich příslušenství. Prohlídka kabin a motorů včetně jejich příslušenství bude
dodavatelům umožněna v termínu 23. 1. 2018, od 10:00 hod. a 24. 1. 2018, od 10:00 hod., na základě
telefonické nebo osobní objednávky. Kontaktní osobou pro objednání prohlídky předmětu plnění je
Hynek Vrabec, tel.: +420 602 112 381.
V případě nemožnosti většího množství dodavatelů zúčastnit se prohlídky ve výše uvedeném termínu
může být na základě žádosti dodavatelů Zadavatelem určen termín náhradní. O vypsání náhradního
termínu k prohlídce kabin a motorů včetně jejich příslušenství budou dodavatelé informováni
umístěním oznámení na profilu Zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk.
3.5.

Doba trvání Veřejné zakázky

Plnění Veřejné zakázky bude zahájeno následující pracovní den po účinnosti Smlouvy. Oprava každé
kabiny nebo motoru včetně jejich příslušenství musí být provedena nejpozději do 2 měsíců od předání
příslušného vozidla vybranému dodavateli. Splnění předmětu Veřejné zakázky Zadavatel předpokládá
do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, přičemž Zadavatel umožňuje dílčí dodávky, tzn. že účastník (vítěz
Veřejné zakázky) může Zadavateli předat opravené kabiny nebo motory včetně jejich příslušenství
průběžně v průběhu plnění zakázky.
3.6.

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí: 4.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je
zároveň nejvýše přípustnou nabídkovou cenou za plnění Veřejné zakázky.
4. SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
4.1.

Obecná ustanovení k prokazování splnění kvalifikace

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace způsobem a v rozsahu dle ZD.
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Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel
pro tyto účely doporučuje využít vzor, který je přílohou č. 4 ZD.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Zadavatel si v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ od vybraného dodavatele
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele
nebo osobou příslušně zmocněnou; zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná
prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou.
V případě cizojazyčných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace připojí dodavatelé
k dokumentům překlad do českého jazyka. Dokumenty ve slovenském jazyce se předkládají
bez překladu.
Doklady prokazující splnění základní způsobilost a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
4.2.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění Veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst.
2 písm. b) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
4.3.

Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Zbývající kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.
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4.4.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
a certifikátu v rámci seznamu certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit za podmínek
stanovených v § 226 a násl. ZZVZ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce.
Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit také za podmínek stanovených
v § 233 a násl. ZZVZ platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
4.5.

Požadované kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů:
4.5.1. Základní způsobilost
Požadavky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. Způsobilým je
dodavatel, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české právnické osoby, musí
podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, kterými jsou:
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a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ;
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ;
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ; a
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Dodavatel může doklady nahradit čestným prohlášením, jehož doporučený vzor je přílohou č. 4 ZD.
4.5.2. Profesní způsobilost
Požadavky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ a § 77 odst. 2
písm. a) ZZVZ.
Způsob prokázání:
Způsobilým je dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj.:


„opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů“;

Dodavatel může doklady nahradit čestným prohlášením, jehož doporučený vzor je přílohou č. 4 ZD.
4.5.3. Technická kvalifikace - seznam významných služeb
Požadavky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku realizoval alespoň následující významné služby:
- jednu či více služeb spočívajících v provádění celkových nebo generálních oprav vozidel komunální
techniky, které jednotlivě či ve svém součtu:
1) dosahovaly hodnoty minimálně 2.200.000,- Kč bez DPH, a současně
2) spočívaly v celkové nebo generální opravě minimálně čtyř (4) kusů vozidel komunální
techniky v průběhu období maximálně šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
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Minimální hodnota může být dosažena souhrnně, a to i za více realizovaných jednotlivých služeb
v nižším finančním objemu, přičemž však celkově (v součtu) musí být splněna požadovaná minimální
hodnota a stanovené věcné, množstevní a časové parametry. Pro odstranění jakýchkoli pochybností
Zadavatel uvádí, že výše stanovený požadavek splňuje například dodavatel, který v lednu 2017
realizoval pro jednoho objednatele celkovou nebo generální opravu dvou (2) kusů vozidel komunální
techniky a současně v červnu 2017 realizoval pro jiného či stejného objednatele celkovou nebo
generální opravu dalších dvou (2) kusů vozidel komunální techniky, a to za předpokladu, že souhrnná
hodnota obou uvedených služeb dosahovala alespoň výše 2.200.000,- Kč bez DPH.

Způsob prokázání:
K prokázání splnění uvedené technické kvalifikace dodavatel předloží seznam významných služeb,
který musí zahrnovat popis předmětu poskytovaných služeb, cenu poskytovaných služeb, dobu jejich
poskytnutí a identifikaci objednatele. Zadavatel doporučuje využít čestné prohlášení dle vzoru, který
je přílohou č. 4 ZD.
Dodavatel je oprávněn uvést významné služby, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.
5. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Platební a obchodní podmínky Veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy, který tvoří
přílohu č. 2 ZD. Tyto podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu a účastník musí stanovené
podmínky respektovat.
Účastník není povinen do své nabídky připojit závazný návrh smlouvy.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými
v závazném návrhu smlouvy (včetně příloh). S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva
ve znění dle závazného návrhu smlouvy, přičemž do textu smlouvy budou před jejím uzavřením
doplněny vyznačené údaje (v souladu s informacemi uvedenými v nabídce účastníka). V případě, že
vybraný dodavatel podá společnou nabídku, bude závazný návrh smlouvy před podpisem upraven
takovým způsobem, aby respektoval skutečnost, že na straně dodavatele je více osob.
6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Pro zpracování celkové nabídkové ceny použije účastník soupis služeb – viz příloha č. 5 ZD (účastník
ocení cenu opravy za každou jednotlivou kabinu a motor včetně jejich příslušenství). Účastníkem
oceněný soupis služeb bude předložen v tištěné podobě, která musí být datována a podepsána
oprávněnou osobou.
Celková nabídková cena bez DPH se rovná součtu cen za provedení generální opravy všech jednotlivých
kabin a motorů včetně jejich příslušenství.
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Ceny za provedení generální opravy jednotlivých kabin a motorů včetně jejich příslušenství musí
pokrývat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla na základě Smlouvy, tj.
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla na
základě Smlouvy. Tyto ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky.
Při zpracování nabídkové ceny nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude poptávat některou z
položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit (položky musí být oceněny reálnými
cenami, jejichž výši musí být účastník schopen v případě potřeby zdůvodnit).
Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník neocení některou z položek soupisu služeb, popř. jí ocení jako
nulovou hodnotou, bude toto považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Jakékoli zásahy účastníka do soupisu služeb jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele nepřípustné a
můžou být považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z účasti
v zadávacím řízení.
Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky uvedená v článku 3.6. této ZD je cenou maximální a
nepřekročitelnou. V případě, že nabídková cena bez DPH překročí tuto částku, bude toto posouzeno
jako nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Ceny s DPH bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících
se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen
písemně oznámit Zadavateli a důvod změny doložit.
Měna nabídky a plateb je koruna česká.
7. HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle
§ 114 a násl. ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle výše nabídkové ceny bez
DPH uvedené v oceněném soupisu služeb. Nižší nabídková cena bez DPH znamená vhodnější nabídku.
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek.
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Další pořadí bude
sestaveno dle výše nabídkových cen bez DPH vzestupně.
8. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě v českém jazyce v jednom originále.
Nabídka, včetně všech příloh, bude zapečetěna proti možné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby
byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Zadavatel doporučuje jako jeden
z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených parafou a razítkem.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním
orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka.
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Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
9. PODÁNÍ NABÍDEK
9.1.

Prokázání zmocnění pro podání nabídky

Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena příslušná plná
moc.
9.2.

Rozdělení odpovědnosti při podání společné nabídky

Zadavatel v souladu s § 103 ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili,
jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
Zadavatel přitom vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku
společně a nerozdílně.
9.3.

Seznam poddodavatelského plnění

Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval, jaká část Veřejné
zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatele (ideálně vyjádřeno procenty odpovídajícími
poměru finančního objemu poddodávky k finančnímu objemu celé Veřejné zakázky a stručným
popisem části Veřejné zakázky, která bude provedena poddodavatelsky). Zadavatel současně
požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce uvedl identifikační údaje každého poddodavatele,
pokud jsou účastníkovi známi (včetně uvedení, jakou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů
plnit). V případě, že účastník seznam poddodavatelského plnění v nabídce nepředloží, má se za to, že
neplánuje využít poddodavatele.
Doporučený vzor seznamu poddodavatelského plnění je součástí přílohy č. 6 ZD.
9.4.

Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek

Účastníci podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a
to buď doporučeně poštou, nebo osobně na místo pro podání nabídek.
Nabídka bude označena nápisem:
NEOTEVÍRAT!!!
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Celkové opravy kabin, motorů a jejich
příslušenství u vozidel na údržbu komunikací“
- NABÍDKA Lhůta pro podání nabídek:

19. 2. 2018 do 14:00 hodin
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Místo pro podání nabídek:

Nabídky se přijímají osobním podáním v pracovních dnech od 8:00 do
14:00 hodin na sekretariátu Zadavatele na adrese:
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou
nebo poštovním podáním na téže adrese.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotevírají. Zadavatel o této skutečnosti
bezodkladně vyrozumí dodavatele. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky na adrese Zadavatele.
9.5.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s přijatými nabídkami proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj.
dne 19. 2. 2018 od 14:00 hodin, a to na adrese Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad
Nisou.
Otevírání obálek jsou oprávnění zúčastnit se účastníci, kteří podali nabídku na Veřejnou zakázku.
Za každého účastníka je oprávněna účastnit se otevírání obálek jedna osoba, která se prokáže
oprávněním zastupovat účastníka. V případě zahraničního účastníka je oprávněn se otevírání obálek
účastnit rovněž jeden tlumočník.
9.6.

Doklady o majetkové struktuře vybraného dodavatele

V souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ Zadavatel u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel ve výzvě
podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
1) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
2) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle odst. 1) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
9.7.

Požadavky na členění nabídky

Zadavatel doporučuje podat nabídku s tímto členěním:
1. Krycí list nabídky dle doporučeného vzoru, který je přílohou č. 3 ZD;
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2. Doklady k prokázání kvalifikace (popřípadě pouze čestné prohlášení k prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů);
3. Oceněný soupis služeb (dle čl. 6 ZD);
4. Rozdělení odpovědnosti v případě podání společné nabídky, pokud je relevantní (viz. čl. 9.2 ZD);
5. Seznam poddodavatelského plnění, pokud je relevantní (viz. čl. 9.3 ZD).
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
V souladu s § 98, § 53 odst. 3 a § 54 odst. 5 ZZVZ mohou dodavatelé písemně požádat o vysvětlení
zadávací dokumentace.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti.
Dodavatelé mohou podávat své písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v písemné formě
poštou nebo e-mailem na adresu Zadavatele:
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou
radka.labikova@silnicelk.cz
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští.
2. Účastníci řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel
nabídky, kopie ani jejich části účastníkům řízení nevrací.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 upřesnit nebo změnit ve lhůtě pro podání nabídky zadávací podmínky Veřejné zakázky;
 ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v nabídkách;
 uveřejnit uzavřenou smlouvu na profilu Zadavatele a/nebo v registru smluv;
 vyloučit účastníky řízení v souladu s § 48 ZZVZ. Zadavatel upozorňuje, že dle § 48 odst. 7 ZZVZ
může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel u
vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací
vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá
naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, Zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze
zadávacího řízení (s výjimkou § 48 odst. 10 ZZVZ).
 v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ uveřejnit na profilu Zadavatele oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. Uvedená oznámení se považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Adresa profilu Zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/silnicelk
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12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specifikace díla
Závazný návrh Smlouvy
Vzor krycího listu nabídky
Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
Soupis služeb k ocenění
Vzor poddodavatelského plnění

V Jablonci nad Nisou dne 26. 1. 2018
za Silnice LK a.s.
Digitálně podepsal Ing. Petr
Šén
Datum: 2018.01.26 16:25:38
+01'00'
_______________________________________

podepsal
Ing. Josef Digitálně
Ing. Josef Rechcígl
Datum: 2018.01.26
Rechcígl
13:42:54 +01'00'
_______________________________________

Ing. Petr Šén
předseda představenstva

Ing. Josef Rechcígl
místopředseda představenstva

Ing. Petr Šén
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